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LA 3A CONJUGACIÓ
 La majoria de verbs de la 3a conjugació es conjuguen com servir (és a dir,
afegeixen la partícula —EIX— entre l'arrel i la terminació en el present d’indicatiu,
el present de subjuntiu i l'imperatiu). S'anomenen incoatius: decidir, aplaudir,
conduir, patir, obeir, fregir, tenyir, afegir, elegir, repartir, repetir, vestir-se...
present
d’indicatiu

present
de subjuntiu

imperatiu

serveixo
serveixes
serveix
servim
serviu
serveixen

serveixi
serveixis
serveixi
servim
serviu
serveixin

--serveix
serveixi
servim
serviu
serveixin

 Una minoria de verbs es conjuguen com dormir. S'anomenen purs: bullir,
sentir, morir, fugir, obrir, omplir...
 També són purs collir, cosir, sortir, tossir i escopir, que estudiarem quan
parlem de l'ortografia de la o i la u: _____________________________________
 consentir, pressentir, ressentir-se es conjuguen com sentir (són purs), però
assentir i dissentir són incoatius: _____________________________________
_________________________________________________________________

Completa les següents oracions amb les formes adequades del present
d'indicatiu o de subjuntiu dels verbs que t'indiquem:
1. Ara que tinc una impressora nova, ho _____________________ tot en color.
(IMPRIMIR)
2. Els cabells grisos et queden molt bé. No te’ls ___________________! (TENYIR)
3. Jo sempre _______________________ molt de pressa. (VESTIR-SE)
4. L’aigua ja ________________ ? Doncs tira-hi la pasta. (BULLIR)
5. Quan instal·lis les prestatgeries, és important que primer __________________
bé les instruccions de muntatge. (LLEGIR)
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6. El carter ____________________ les cartes a primera hora del matí. (REPARTIR)
7. Aquest nen és un malcriat, perquè els seus pares el ________________ massa.
(CONSENTIR).
8. Vols que te'ls __________________ jo, aquests documents? (TRADUIR)
9. No veig cap senyal que ___________________ aparcar aquí. (PROHIBIR)
10. Aquesta nena sempre fa el que vol. No __________________ mai els seus
pares. (OBEIR)
11. Quin gos tan antipàtic! Sempre _________________. (GRUNYIR)
12. Els professors _____________________ els exercicis. (CORREGIR)
13. L'Antoni es comporta d’una manera estranya. ___________________ que en
farà alguna de grossa. (PRESSENTIR)
14. Joan, no ____________________ tant la carn, que no valdrà res. (FREGIR)
15. Els tarongers _____________________ a l'abril. (FLORIR)
16. Em sembla que l'Enriqueta es ___________________ els cabells. (TENYIR)
17. El mecànic ens ________________________ que tindrà el cotxe a punt per al
divendres. (GARANTIR)
18. En aquesta qüestió jo _____________________ de l'opinió de la majoria.
(DISSENTIR)
19. No sé si portaré l'Andreu al teatre, perquè em fa por que _________________
(AVORRIR-SE) i que __________________ (ADORMIR-SE) a mitja funció.
20. Marta, no et __________________ que tractis així la teva àvia. (CONSENTIR)
21. L'Ignasi és un dropo. Sempre ___________________ de la feina. (FUGIR)
22. Maria, després de dinar em posaré al volant. No vull que _________________
tu tota l’estona. (CONDUIR)

